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A dél-olaszországi Puglia szívében, az Adriai és a 
Jón tenger között található a családbarát Grottami-
randa Naturista Üdülőhely a relaxálni, sportolni 
vagy akár kulturálódni vágyóknak. A létesítmény két 
kreátora az olasz-fanatikus francia naturista Pierre 
és Martine. A hely valóban az első olyan naturista 
üdülőhely Olaszországban, amely nem rendelkezik 
kempinggel, így így igazán idilli naturista üdülé-
si lehetőséget nyújt vendégeinek. Az intézmény 
alapítása és fenntartása tényleges naturista elvekre 
és erkölcsökre támaszkodik.

HELYSZÍN: Az üdülőhely könnyen megközelíthető 
légiközlekedéssel, a Birindisi repülőtértől 30 per-
cre, a Bari repülőtértől pedig 1 órára van csak. Sőt, 
Pierre és Martine kérésre intéznek repülő utakat, 
autóbérlést és térképeket.

AZ ÜDÜLŐRŐL: Az üdülő egy elegáns Masseria 
(tipikus régi olasz farm boltíves mennyezetekkel és 
100 éves olajfákkal) részét képzi és 9 kényelmes 
apartmannal szolgál. Családok számára tökéletes. 
Minden apartman fel van szerelve ingyen WiFi-vel, 
TV-vel, 3 napi rendszerességű szobatakarítással, 
strand- és szobatörülközőkkel. Emellett egy szép 
konyha, légkondi, rovarvédelem, hajszárító, vízfor-
raló és nagy terasz várja a vendégeket.

A reggeli-szervíz akár minden nap igényelhető. 
Napközben pedig olasz, apuliai ételkülönlegessé-
geket szolgálnak fel. Ne hezitáljon, csatlakozzon a 
főzőleckékhez, hogy felfedezhesse a hagyományos, 
helyi titkokat!

PROGRAMOK: Akár egész napját töltheti pihenés-
sel a medence partján a meleg napsütésben, a me-
diterrán éghajlatnak köszönhetően, vagy levezetheti 
energiáit a különböző elfoglaltságokban való részvé-
tellel, úgy, mint: vízi kondi, futás, kardio-edzés, asz-
tali tenisz. Vagy sakkozhat is az óriás kerti sakkal.

A teljes relaxáció érdekében a Grottamiranda Natu-
rista Üdülőhely egész hetes wellness programokat 
is szervez. Közel található a nudista strand és a 
Torre Guaceto természeti rezervátum is, ahol hobbi 
horgászatra is akad lehetőség.

APULIA: Ez a terület nagy örökségnek, kultúrának 
örvend, mint pl.: a Lecce, amely “a dél Firenzéje”, 
vagy a Cestel del Monte, amely egyedi, UNESCO 

GROTTAMIRANDA -  
A Gyönyörű Dél-
Olaszország Új Üdülőhelye

terület. Ne feledkezzünk meg Matera városáról sem, 
amely megkapta az “Európai kultúra fővárosa 2019” 
címet.

Emellett a Grottamiranda Naturista Üdülőhely szá-
mos túrát szervez Vespa motorokkal és régi olasz 
autókkal

Pierre és Martine azzal a céllal alapították e 
nemes helyet ezen a gyönyörű területen, ahol 
felmerül az ÉLET és az ÉTEL minőségének kér-
dése, hogy felfedezhesse a Puglia-i naturizmust. 
Messze a tömeges turizmustől az egyetlen cél, 
hogy megosszák mindannyiukkal Puglia szerete-
tét: Jó kedély, sütés-főzés és gyönyörő, autenti-
kus helyek.

ELÉRHETŐSÉGEK:: 

T: +33 6 32 51 33 70 or +33 67 27 18 65
W: www.resort-naturista-Grottamiranda.com
E: naturisme.grottamiranda@gmail.com



Közel az Alpokhoz, 25 km-re Turin központjától, 20 percre a Caselle reptértől. Karavánok, 
rekreációs sátrak és járművek, teljes felszereltségű bungalók, faházikós karavánok.  
 
Medence, szolárium, jakuzzi, és szauna. Klubház étterem, pétanque, mini tenisz, pingpong, 
röplabda. Túrabiciklis körutak és ösvények a Mandria Parkban.

Látványosságok: Venaria királyi kastély és park, Szent Michele apátság, Rivoli kastély, Mole 
Antonelliana, Egyiptomi múzeum, Piaazza S. Cario, Superga-i bazilika.
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A böjtölés divatos

Több száz, több ezer eurót is költenek rá. Böjt, mint 
gyógyulás, böjt, mint túrázás, böjt, mint túlélőpróba 
és böjt, mint orvosság. – Böjtölés, mint meditáció. 
Böjtölés a monostorban, böjtölés az erdőben, böj-
tölés, mint étrend szabályzás.

Ezekben az esetekben a böjtölés célja, eljutni a 
sikerhez. Ha a böjt nem a sikerről szólna, akkor az 
csak „vallásos” lenne.

A böjt nem modern.

Alapvetően a böjt egy gyötrelmes folyamat, ame-
lynek fájnia kell: miért? Hogy elfogadjanak. Elfoga-
djanak?

Mégis kinek van joga „eldönteni”, melyik a helyes 
magatartás? Ez tényleg arról szól, hogy elfoga-
djanak? Megbecsültség? Ha böjtölök, vajon meg-
becsülnek és értékelnek majd? Értékelik majd a 
szavaimat? Talán átértékelnek majd, mert a böjt 
„megváltoztatott”?

Vagy ez talán az elfogadás utáni vágyakozásról 
szól? Ki bírál engem? Isten? Apa? Anya? Testvé-
rek? Barátok? Kollégák? Milyen érzés lehet az, ha 
befogadnak egy szűk körbe a leckének nevezett 
önsanyargatással. A lecke (discipline) szó a latin 
discipulus szóból származik, amelynek második 
tagja (pulus) tanulót jelent. Szóval a tanuló státusz 
miatt? Vajon én elfogadom, bírálom önmagam? Így 
akarom, hogy elfogadjanak? Vagy úgy fogadjanak 
el, mint olyan lényt, melynek egyszerűen az önmeg-
tartóztató képessége lett a cél?

Ha a böjt vallásos formájára gondolunk, a 
következők jutnak eszünkbe: se csokoládé, se fe-
ketekávé, se tánc, sőt, akár még az erotikával, sze-
xualitással kapcsolatos önmegtartóztatás is; Carne, 
vale! – azaz a hús elhagyása. Adieu, bye bye, visz-
lát… Elég!

„A böjtről“  Volkmar Ellmauthaler

Ha a böjtölésnek célja van, akkor talán látni lehet a 
végét? Látni lehet valamilyen fajta „sikert”? Valami-
lyen fajta „profitot”? Fizikailag? Mentálisan? Miért 
nem figyelünk a lélekre, amely előtt elménk is meg-
hajol. Pszicho-technikákat sok pénzért kap csak az 
ember….

A kakaó- és kávébab elhagyása semmilyen rö-
vidtávú árcsökkenéshez nem vezet, ahogy hús-
vétkor (az a zsidó-keresztény ünnep, amelyet oly 
gyakran összetévesztenek a karácsonnyal, amelyet 
más időben tartanak a Juliánusz- és a Gergely-
naptár függvényében), az ünnep után az árak emel-
kednek: húsvét vasárnapig minden a húsvéti nyus-
ziról szól, következő csütörtökre pedig már mindent 
elvittek. A csokoládé 10%-kal drágább. Legalább az 
ipar belendül. A böjt által okozott időszakos veszte-
ségeket kegyetlenül kompenzálják.

Ebben mi, keresztények, gyengébbnek tűnünk. 
Más vallásoknak keményebb parancsolatai van-
nak: Itt „teljesíttetik”, ott „erőszakkal betartatják”. 
Az, aki „teljesítteti”, gyengébbnek tűnik annál, aki 
„erőszakkal betartatja”, akinek sohase menjünk 
ellen – ahogy mondani szokták. Egyike ezeknek a 
vallásoknak a 40 napos böjtöt abszurdnak tartja, 
csupán egy napot böjtöl, hogy a következő napok-
ban megünnepelhesse a Purimi jelmezes mulatsá-
got. Nevetnek és meghajolnak a kulináris élvezetek 
előtt. A végzet napja, Esther, ahogy mondják: Mor-
dechai gyönyörű lánya, megölte a gonosz Haman 
minisztert, és ezzel felszabadította a népét Ahasve-
ros perzsa király rabszolgaságából – aki mellesleg a 
saját férje. Ezt megelőzően a népe imádkozott, majd 
ezután ünnepeltek. Egy másik vallás böjtje a Rama-
dan, a „forró hónap”, amely során a böjtöt csupán 
napnyugta után lehet megtörni. Napközben, aki hű 
fia akar maradni a Legnagyobbnak, az nem iszik és 
nem eszik.

Mindhárom monoteista vallásban a böjt az önvizs-
gálatról, jóságról és a nemeslelkűségről szól. A sze-
gények alamizsnát kapnak. Kötelező az adományo-
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zás. Élet a közösségben. Mindezek egy tiszta elmé-
hez társulnak, sine irae et studio (düh és mohóság 
nélkül).

A böjt „kitisztítja a fejet”. A böjt „erősít a jóságban 
és a töretlenségben”. A böjt „kiemel” – kontrasztot 
teremt.

Ezek egyike sem lenne rossz, káros, vagy egész-
ségtelen: csupán azon múlik, hogy találjunk egy új 
nézőpontot. A böjt jó módja annak, hogy figyeljünk 
a testünkre: nem követelőzően, barátságosan. Sz-
abadon. Mennyire lenne akkor ítéletmentesen sza-
bad az egom? Mennyire lenne törékeny? 1-től 10-ig 
terjedő skálán mennyire lenne jó? Mennyire lennék 
vajon én megelégedve vele?

Muszáj magammal hordoznom a böjtöt, mint 
vakító, szürke terhet, hogy mindenképp észre ve-
gyenek? Ki utasított engem erre, vagy csupán a fé-
lreértett oktatás az oka? Jól neveltek vagy rosszul? 
Beleerőszakoltak egy viselkedésformába, amelyből 
csak rövidtávú rituálék árán tudok szabadulni? A 
markukban vagyok?

Ki kell tűznöm egy célt, majd el kell érnem, hogy 
igaznak tartsanak? És ha így van, akkor nem csak 
egy megfelelési vágy rabja vagyok?

Ha azért böjtölök, hogy „megtisztuljak”, növényi 
leveket iszok és sétálok, akkor az agyamban az 
endokrin jutalom-rendszer aktivizálódik. Talán még 
a zsírtartalékom is megfogyatkozik. A böjt „bol-
doggá” tesz, mivel az agyamban az endomorfinok, 
enkefalitok és más anyagok nagyobb mértékben 
szabadulnak fel, ez pedig jó érzést okoz.

Az agynak ezen hangulat-fokozó módszerei nem 
károsak. Ez a folyamat nem aszketikus és nem is 
vallásos, mivel csak felcserél két gyönyörforrást. 

Mindannyiunk, nem csupán a keresztények lehet-
nek szabadok. Szabadok lehetünk gondolatban, 
cselekvésben és kommunikációban. Elfogadjuk ezt 
az utat?

Ha sikerül elfogadnunk a szabadságot, és azt, 
hogy a növényekben, állatokban és az emberekben 
egyszerre vagyunk jelen, akkor az önpusztítás felé 
haladunk…

A böjtölők nem elnyomó-tipusú emberek. Gya-
nítható, hogy ők szabadok, harcosok? Egyik sem, 
sajnálatára azoknak, akik mindenféle erotikával fel-
vértezett elnyomóknak örülnének…

„Vezetők” mindenhol, mozgalmak mindenfelé: aki 
nem nevezi harcát mozgalomnak, és nem ámít lila 
köddel, az nem Vezető, nem is kéne, hogy hatalmat 
kapjon. Viszont, ha valaki ezt jószándékúan teszi, 
az csak egy paprikajancsi, egy varázsló tanonc 

– bármi is motiválja, becsület, vállveregetés vagy 
remény, mindez eltorzíthatja a valóságképét, elte-
kintve valódi szándékától.

Senkinek sem szabadna egy véletlenszerű Vezetőt, 
egy Fantomot követnie. Éppúgy, mint ahogy egy 
elvont vallást sem. Elvont – elveszett – mint az, akit 
nem foglalkoztat a jövő, csak a szabályok robot-
szerű betartása.

Éppen ezért ezek a régi szokások, mint például a 
böjt, komédiává vagy hatalmi eszközzé válhatnak, 
azért, hogy ebből valakinek nagy haszna legyen.
A római kereszténység két szigorú böjtnapot fogal-
maz meg: „hamvazó szerda” és „nagy péntek”. Az 
idősek, betegek és gyerekek a világon mindenhol 
mentesülnek a böjt alól.

Emlékezzünk Jézus szavára: Miért böjtölsz, ha a 
Vőlegény jelen van? – A lutheránusok pedig így: 
„Nem kényszerítheted a násznépet böjtre, amíg a 
vőlegény velük van.” (Lukács 5.34.)

Ez még erőteljesebb: „Amikor böjtölsz, ne légy sa-
vanyú, mint a hipokriták, mert ők úgy változtatják 
arcukat, hogy előbb ragyogjanak, mint a böjtölő 
nép. – Megerősítésként mondom: megkapják érte 
jutalmukat.” (Máté 6.16.)

Ha nem Lukácsot, Mátét, vagy Jézust akarod hall-
gatni, utánanézhetsz a nagy „Kluge” -ban: ez egy 
etimológiai német szótár. Ezt írja: „Maga a germán 
szó is jelentheti a böjt szertartását.”

Józanul – a „józan” kifejezés szintén fellelhető az 
eredeti környezetében – a böjt az őszinteség ál-
lapota – amely kifejezi azt a magatartást, amelyet 
nyitottnak, őszintének, „egyenesnek”, „megszentsé-
gteleníthetetlennek” tekintünk, a régi bécsi dialek-
tusban: „frank” – úgy, mint nyitott, őszinte, egyenes, 
nyugodt.

Ennek megfelelően a böjt nyújthat megoldást: lény-

Borítókép: Az új idő: Die neue Zeit 
#74, CH 1975, Naturismo: Viviendo 
en libertad ascética?

Szentségtartó  1.080 Euro
Fa. Schreibmayr, Munic



4

egre törést: De csak annak, aki úgy eszik, gondol-
kodik, beszél, és tesz, ahogy az szükséges, megs-
zabadítva magát minden felszínes csillogástól, 
mindentől, ami nem szolgálja az Egyetlent, se senki 
mást, hanem megszabadul a külső elvárásoktól; 
hamis vezetőktől, emberszerűségtől, elnyomóktól, 
hamis prófétáktól.

Ha valaki tehát böjtöl, azt belső indíttatásból tegye. 
Ebből következően, a terhek elhagyása felszabadít, 
ráébreszt arra, hogy csupán a sebezhetőség veze-
thet el a lágyságig. Az eredeti, letisztult, pszicho-
teknikák nélküli böjt veszélyes, de megéri. Ha ez az 
ár azonban túl magas valakinek, akkor ne böjtöljön, 
mivel az csupán csalás és önbecsapás lenne.

A böjtnek nem az a célja, hogy legyőzzük vágya-
inkat, hanem hogy elmélyedjünk önmagunkban 
és elfogadjunk másokat, azonban egy magasabb 
rendű, belső szabadságtól vezérelve. A szellemi 
böjt gyönyörét mutatja be Joachim Ringelnatz ér-
dekes hasonlataival, a mindennapi életből szedett 
mókás fabuláival:

Ha ráfújsz egy csigára, 
becsúszik a házába – 
ha leöntöd konyakkal, 
hallucinálni fog.

Visszatérve a valóságba, a böjtölésről alkotott véle-
ményünk alkalmanként egy konyak élvezetéig fajul.

Köszönhető ez Jochaim-nak, a szenvedélyes em-
bernek, aki egy fáradhatatlan komikus maszkja 
mögött rejtőzik.

Mit tanít nekünk ez az ember? Dühítő, hogy fellépé-
seit sokszor betiltották, akadályok sora állt útjába 
az életében, de nem tudta megtörni semmi az ő 
meg nem alkuvó szellemi szabadsága.

Info Focus Június 
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36. VILÁGKONGRESSZUS NATURISTA

INTERNATIONAL 
NATURIST  FEDERATION

április / május események 
27.04. - 02.05.2018  Reunión de Primavera 

El templo de Sol, Spanyolország 
FEN által szervezett, Információ: fen@naturismo.org

28.04. - 01.05.2018  Sziki Summer Events

Sziksósfürdő Naturist Beach  
FENHU által szervezett, Információ: info@natours.hu 
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